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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐบาล และผลิตภัณฑ ์
มวลรวมของประเทศไทยรายสาขา โดยการศึกษาไดใ้ช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 1  
ปี พ.ศ. 2541 ถึง ไตรมาสท่ี 4 ปี พ.ศ. 2557  ซ่ึงประกอบดว้ย รายจ่ายประจ าของรัฐบาล รายจ่ายเพื่อ 
การลงทุนของรัฐบาล ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม และ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาคบริการ การทดสอบความน่ิงของขอ้มูลพบว่าขอ้มูลทุกตวัมีลกัษณะน่ิงท่ี I(1)  
การพิจารณาความล่าชา้หรือ Lag ท่ีใชใ้นการประมาณค่าพบวา่ค่า lag ท่ีเหมาะสมท่ีระดบั 8 Lag 

  ผลการวิ เคราะห์ แบบจ าลอง Cointegration แต่ เน่ืองจาก  full rank จึงท าให้กลายเป็น
แบบจ าลอง VAR และท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 พบว่า มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร มูลค่า
ผลิตภณัฑ์ภาคอุตสาหกรรม และมูลค่าผลิตภณัฑ์ภาคบริการในไตรมาสปัจจุบนั ไม่ได้มีผลมาจาก
รายจ่ายภาครัฐบาลทั้งในดา้นรายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐ แต่ในขณะเดียวกนั
รายจ่ายประจ าและรายจ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐกลบัเปล่ียนแปลงไปตามมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวม
แต่ละภาคการผลิตในไตรมาสก่อนหนา้เป็นหลกั 

 จากการวิ เคราะห์ความเป็น เหตุ เป็นผลตามวิธีของ Granger Causality พบว่าทิศทาง
ความสัมพนัธ์เป็นไปในลกัษณะท่ีวา่มูลค่าผลิตภณัฑ์ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเป็นเหตุใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงในรายจ่ายประจ าภาครัฐบาล และมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร มูลค่าผลิตภัณฑ์
ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการเป็นเหตุให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรายจ่ายเพื่อการลงทุนของ
ภาครัฐบาล 
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ABSTRACT 
 

This study was to investigate the relationship between government expenditure and GDP  
of the sector.  This study used secondary data quarterly, since the first quarter of 1998 to the fourth 
quarter of 2015, consisting of current government expenditure, investment government expenditure, 
gross agricultural sector, gross industrial sector, and gross services sectors.  The unit root test is in 
the first order of integration or I(1).  The optimal lag length or lag estimated the lag right in the 
eighth lag. 

 

The analysis of cointegration models was at full rank.  Therefore, the analysis of cointegration 
models became VAR models, significant at confidence level of ninety-five percent.   These results 
show that the value of agricultural product industrial product and services products in the current 
quarter were not a result of government spending in both current expenditure and investment 
expenditure.  At the same time, current expenditure and investment expenditure were a result of the 
gross domestic product in the manufacturing sector in the previous quarter. 

 

Analysis of the Granger Causality method found that the industrial and service sectors have 
caused a change in current government expenditure and the value of agricultural, industrial, and 
services sectors caused the change in expenditure for investments by the government. 


